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Звiт про дiяльнiсть KoMiTery з управлiння рпзиками Наглядовоi радп
АКIЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЩОНЕРНИЙ КОМЕРЦIИНИИ БАНК "КОНКОРД"

за I квартал 2022 року

Протягом I кварталу 2022 року (нада.lli - звiтний перiод) KoMiTeT з управлiння ризиками
Наглядовоi ради Банку (ла.lli - KoMiTeT) здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi Положення про KoMiTeT з

управлiнтlя ризиками Наглядовоi ради АКrЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОttЕРНИЙ
КОМЕРtЦIlШЙ БАНК 'КОНКОРД" (да.rri - Банк), Статуry Банку, Принципiв (Кодексу) корпоративного

управлiння Банку, Положення про Наглядову раду Банку.
KoMiTeT дiяв з метою ефективного управлiння ризиками Банку.
Персональний склад Ком iTery:

Голова KoMiTery: Капустiн lBaH Вадимович (незалежний член НаглядовоТ ради);
Члени Комiтеrу:
- Адамський Павло Самуiлович (незалежний член Наглядовоl рали);
- Мiняйло Валентин Францевич (член Наглядовоi ради).

Протягом звiтного перiоду Bci члени KoMiTery особисто брали участь у засiданняХ KoMiTery.

Проведене засiдання KoMiTeTy визнаве правомочним, оскiльки Bci члени KoMiTery бра,rи участь.
Засйання KoMiTeTy проводились за необхiднiстю.
Протягом звiтного перiоду вiлсутнi :

- рiшенrrя, вiд прийнятгя яких член KoMiTery вiдмовився, оскiльки конфлiкт iHTepeciB lle давав

змоги повною мiрою виконати своТ обов'язки в iHTepecax Банку;
- повiдомленi членом KoMiTery випадки про наявний у нього або потенцiйний конфлiкт iHTepeciB;

- пiдтвердденi факти неприйнятноi поведiнки ч-пена KoMiTeTy (уключаючи Ti, що ловiдОМЛеНi

конфiденцiйним шляхом).
Протягом звiтного перiо,цу вiдбулося 1 (одне) засiда-ння KoMiTeTy, на якому було розглянуТО З (ТРИ)

питанЕя, вiднесених Положенням про KoMiTeT з управлiння ризиками НаглядовОi ралИ АКL[ОНЕРНОГО
товдриствд ,дкLцонврниЙ комвгцtЙниЙ БАнк "коНкоР,Щ" до компетенцii KoMiTeTy, а саме:

1. Попереднiй розгляд та аналiз звiry про стан та тенденцii ризикiв АТ кАКБ <КОНКОР.Щ> за

4-й квартал 2021 pot<y.

2. Попереднiй розгляд та аналiз звiту про стан та тенденцii компласнс ризику та РеЗУЛЬТаТiВ

стрес-тестування компласнс-ризику за IV квартал 2021 potty.

З. Про внесення змiн до внутрiшньо-нормативних документiв Банку.

Голова KoMiTery з управ.,riпня ризпкамп IIаглядовоi рали
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
,,АкцIонЕрIilй комЕрцйIilIЙ БАнк "конко
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